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( T A S L A K ) 

 

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ KULUÇKAHANELERİNDE (HATCHERY) 

UYGULANACAK TEKNİK ŞARTNAME 

 

1) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca projeli su ürünleri yetiştiriciliği için uygulanan 1380 sayılı Su 

Ürünleri kanunu ve bu kanuna tadil getiren 3288 sayılı kanun ile her yıl yayınlanan su ürünleri 

sirkülerine riayet edilecektir. 

2) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca uygulanan yönetmelikler, tebliğler, Genelgeler ve özel haller 

doğrultusunda alınacak kararlar ve Bakanlık talimatlarına uyulacaktır. 

3) Şahıs/Şirkete ait onaylanmış projeli işletmeler; sonradan yetiştiricilik ile ilgili olarak yapılacak 

her türlü değişikliği önceden Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na bildirerek gerekli izinleri alacaktır. 

4) Kuluçkahane izin alanı dışında Devlet arazisine tecavüz etmeyecek, projedeki yatırımlar 

çerçevesinde; çevresel, görsel vb. nedenlerle Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca talep edilmesi 

halinde projede gerekli değişiklikleri yapacaktır. 

5) Projenin uygulanması ve işletilmesi esnasında deniz /tatlı suyun içinde veya civarında çevrenin 

ve alıcı suların kirlenmesine neden olacak yıkama, ilaçlama ve diğer faaliyetleri gerekli tedbirleri 

almadan yapmayacak; denize/tatlı suya hiçbir katı madde atılmayacağını ve çevre ekolojisi ile 

biyolojik çeşitlilik yapısına zarar vermeyerek; üretimi yapılan türlerin deniz/tatlı suya kaçmasını 

önleyecek her türlü tedbirleri alacaktır. 

6) Bakanlığın talebi halinde ilgili kurum, kuruluş veya üniversitelerce proje sahasında yapılacak 

her türlü etüt ve araştırmaya engel olunmayacaktır. 

7) Projede yer almayan ve projeye uygun olmayan geçici ve sabit bina veya tesis inşa 

edilmeyecektir. 

8) Tesislerde kullanıldıktan sonra alıcı ortama bırakılan sularla ilgili Su Ürünleri Yetiştiricilik 

Yönetmeliğinin 21. Maddesinin (e) bendi uygun olması sağlanacaktır. 

9) 3624 sayılı Kıyı Kanunu ile Kıyı Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. 

10) Yetiştirici üretim faaliyetlerini yürütmek, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve diğer kuruluşların 

ilgili elemanlarına muhatap olmak üzere Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliğinin 19. Maddesi 

çerçevesinde bir personel görevlendirilecektir. 

11) Müteşebbisler yetiştiricilik tesislerinde bir hastalık kuşkusu veya bulgusu ortaya çıktığında bu 

durumu en kısa zamanda tesisin bulunduğu il müdürlüğüne bir dilekçe ile bildirmek zorundadırlar. 

12) Bakanlık tarafından aksine bir talimat yayınlanmadığı ve izin verilmediği sürece kuluçkahane 

ve/veya yetiştiricilik ünitelerine, doğadan avlanan yavru balık alınmayacaktır. 

13) Yem temini veya başka bir amaçla denizde/tatlı suda kiralanan alan da dahil su ürünleri avcılığı 

yapılmayacaktır. 

14)İşletmede ölü balıklar düzenli olarak toplanıp yakılacak veya kireçli çukurlara gömülerek imha 

edilecektir. 

15)Bakanlığın çeşitli birimleri tarafından; istenildiğinde işletme personelinin nitelik ve sayısı, 

kullanılan alet-ekipman, ilaç, yem v.b miktarı, yetiştiriciliği yapılacak türlerin hedeflenen ve 

gerçekleşen üretim miktarı gibi yetiştiriciliğe ilişkin bilgileri doğru ve zamanında zorluk 

çıkarmadan verilecektir. 

16) Bakanlık (veya ilgili yerel birimler) tarafından istenen kayıtlar tutulacaktır. 

17) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı suyun niteliği ve niceliği konusunda hiçbir zaman için garanti ve 

taahhüt vermez. Suyun nitelik ve niceliğindeki değişmelerden Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

sorumlu tutulamaz. 

18) Denizde Taşıma Araçları Yönetmeliği hükümlerine göre kullanılacak motorlu teknelerin, 

seyrüsefere uygun durumda olması ve aynı zaman Belediye ve Liman Dairesine kayıtlı bulunması, 

sürücülerin de deniz aracı sürücü yeterlik belgesine sahip olunmasını, ayrıca, motorlu ve motorsuz 



tekneler için 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun 3’üncü maddesi, Su Ürünleri Yönetmeliği’nin 

4’üncü ve 5’inci maddelerine göre “Gemiler İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi” alınacaktır. 

19) Kuluçkahane projesinin uygulanması ve işletilmesi sırasında denizlerin ve iç suların 

ekolojisine, biyolojik yapısına zarar verecek düzeyde kirlenme ve hastalık tespit edildiğinde; deniz 

ve iç suların güvenliği, ulaşım ve seyrüseferin olumsuz yönde etkilenmesi, deniz ile ilgili diğer 

kuruluş, özel ve tüzel kişilerle sosyal problemlerin meydana gelmesi halinde Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığı tarafından verilecek rapor doğrultusunda bahis konusu projenin geçici süre veya 

tamamen tek taraflı uygulamadan kaldırılmasını kabul edecektir. Ayrıca kira sözleşmesi feshedilen 

işletmelerin, projelerinin de iptal edileceği ve bundan dolayı hiçbir hak ve tazminat talebinde 

bulunamayacağını peşinen kabul edecektir. 

20)Yukarıdaki nedenlerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi durumlarında veya uygulanması 

sırasında kirlenme, hastalık, dalga, yangın, deprem, rüzgar, diğer kötü hava şartları, ulaşım ve 

seyrüsefer, hırsızlık, su seviyesinde ve suyun kimyasal ve biyolojik yapısında meydana gelen 

değişiklikler nedeniyle oluşacak zarar ve ziyandan dolayı yetiştirici olarak Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığı’ndan herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunmayacaktır. 

21) İşletmede çalışan personel sayısına uygun soyunma odaları, tuvalet gibi üniteler ile lavabo 

imkanları bulunacak, bunların her türlü teknik ve hijyen şartlarını taşıyacaktır. Ayrıca personel için 

temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte özel giysiler (önlük, kep, eldiven, çizme vs.) temin 

edilecek ve kullandırılacaktır. Personelin sağlık durumları periyodik raporlarla yetkili kurumlara 

izlettirilecek ve gerekli kayıt tutulacaktır. 

22)İşletmede kullanılacak dezenfektan maddelerin alıcı sulara bulaşmasını önlemek açısından 

yetkili otoritelerin belirlemiş olduğu cins, miktar ve metotla uygulanacaktır. 

23)Ürünlerin taşınmasının yapıldığı araç ve gereçler amaçlarına uygun olarak dizayn edilmiş ve 

taşıma donanımları temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir özelliklere sahip olmalıdır. Özellikle su 

içerisinde taşımanın yapıldığı durumlarda, kara nakil vasıtaları ile tanklar taşıttan su kaçmayacak 

şekilde projelendirilmiş olmalıdır. Taşıma sistemlerinde, suyun belirli periyotlarla değişimini 

sağlayacak uygun düzenekler bulunmalıdır. 

24)Kuluçkahane girişinde ve üniteler arasında mutlak dezenfeksiyon düzeneği bulunmalı, araç, 

gereç ve malzemeler ilgili üniteler dışında başka bir amaçla kullanılmamalı, işletmeler arasında 

malzeme değişimi yapılmamalıdır. 

25) Yurt dışından ithal edilecek yumurta ve anaçlar için, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliğinin 

18.Maddesinin (a) bendi uygulama esaslarına göre işlem yapılacaktır. 

26) Kurulacak kuluçkahane tesislerde kullanılacak olan suyun muhammen kira bedelleri ve 

Hazinenin veya Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında bulunan arazilerde kurulacak olan projesi 

Bakanlık Merkez Teşkilatı tarafından onaylanmış su ürünleri yetiştiricilik tesislerine ait kara 

alanlarının muhammen kira bedelleri, İl Müdürlüğünce belirlenerek İdarece kiraya verilir. 

27) Yetiştirici 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği ve 

yayımlanacak genelgelerle belirlenecek esaslara uymakla yükümlüdür. 

 

NOT: 

* Teknik Şartname Noter onaylı olacaktır. 

* Teknik şartnameler taslak olup, İl Müdürlüklerince, avlak sahasının özellikleri ve bölgesel şartlar 

göz önünde tutularak, değişikliler ve ilaveler yapılacaktır. 

 

 

 


